JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 19 ianuarie 2022, orele 14,00, in sedinta extraordinara a Consiliului local al
municipiului Alexandria, care se desfășoară la Centrul Multifuncțional pentru Tineri din municipiul
Alexandria, in prezenta a 18 (optsprezece) consilieri din totalul de 19 (nouasprezece) cati alcatuiesc
Consiliul local, fiind absent dl. consilier Ștefan Florin
Dl presedinte de sedinta Petcu Marian Dragoș arată că sunt intrunite prevederile art. 137, alin.
(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei si declara sedinta legal constituita.
Tot dl presedinte de sedinta informeaza ca la lucrarile sedintei participa, de drept, primarul si
Secretarul General al Municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin si dl. Alexandru Razvan Ceciu si
secretariatul tehnic.
In continuare, dl. presedinte de sedinta, Petcu Marian Dragoș, da cuvantul d-lui. primar Victor
Dragusin, cel care, prin dispozitia nr. 61 din 14 ianuarie 2022 si prin adresa Secretarului General al
Municipiului Alexandria nr. 2014 din aceeasi data, a convocat aceasta sedinta, pentru a prezenta
proiectul ordinii de zi de zi:
- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din
anii precedenți, pentru anul 2022.
- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 436/19.12.2019 privind aprobarea
contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare în municipiul Alexandria.
-Petitii si interpelari;
Dl. presedinte de sedinta precizeaza ca proiectele de hotarari au primit avize favorabile din
partea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
Dl. presedinte de sedinta roaga colegii consilieri care au un interes patrimonial in ceea ce
priveste adoptarea vreunui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, sa declare acest lucru si sa nu
participe la votarea respectivului proiect.
Nemaifiind si alte propuneri de completare a proiectului ordinii de zi, d-na presedinte de sedinta
supune la vot proiectul ordinii de zi completata cu propunerea d-lui primar Victor Dragusin si se aproba
cu 18 voturi “pentru”.
Se intra in ordinea de zi si, la primul punct, dl. presedinte de sedinta prezinta proiectul de
hotarare cu privire la aprobarea utilizării excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenți,
pentru anul 2022, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl. consilier Epure Haralambie întreabă din ce capitol provine excedentul. De asemenea dl
consilier spune, referitor la Centrul Multifuncțional pentru Tineri, care este finalizat și realizat prin
C.N.I., iar în conformitate cu regulamentul de finanțare se impune necesitatea asigurării utilităților,
respectiv apă curentă, canalizare, alimentare cu gaze naturale și energie electrică, precum și
sistematizarea pe verticală a imobilului, obligații ce revin municipalității, iar pentru anul 2022, în
vederea finalizării execuției obiectivului este necesară o alocație de excedent de 797.750 mii lei. Dl
consilier întreabă cum a fost inaugurat Centrul Mutifuncțional fără utilități, fiind nevoie de o alocare
bugetară.
Dl primar Victor Drăgușin spune că în ceea ce privește prima întrebare a d-lui consilier, la
începutul lunii decembrie municipalitatea a primit cinci milioane de lei printr-o Hotărâre de Guvern, ca
sumă de echilibrare a bugetului local, sumă care nu a putut fi cheltuită datorită timpului pentru
procedurile aferente cheltuiri acesteia. Dl primar spune că prin hotărârea respectivă s-a acordat
municipiilor reședință de județ aceeași sumă, precizând că ulterior a mai fost o altă Hotărâre de Guvern
în care Municipiul Alexandria nu s-a regăsit. Tot dl primar spune că restul sumelor reprezintă
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investițiile nefinalizate, sau unde cheltuielile nu au acoperit prognoza de la începutul anului, precizând
că acestea sunt alocări bugetare aferente investițiilor și se regăsesc în excedent. Deasemenea dl primar
spune că deblocarea exedentului va fi doar pentru lucrări de investiții.
Dl primar spune că nu a înțeles a doua întrebare a d-lui. consilier, iar suma la care s-a făcut
referire este posibil să fie o sumă restantă.
Dl consilier Epure Haralambie spune că în momentul inaugurării unui astfel de centru, toate
lucrările ar trebui să fie terminate.
Dl primar Victor Drăgușin spune că lucrările sunt terminate, altfel centrul nu ar fi fost
recepționat.
Dl consilier întreabă pentru ce mai este nevoie de alocări bugetare.
Dl primar spune că aceste alocări sunt aferente efectuării anumitor plăți, respectiv
sistematizarea care reprezintă lucrările de amenajare din exteriorul centrului. Dl primar spune că C.N.I.
a construit prin fonduri guvernamentale doar edificiul, care a fost recepționat și predat, iar suma la care
dl consilier a făcut referire a reprezentat cheltuieli aferente alimentării cu utilități, precum și
sistematizarea pe verticală, lucrări care au fost în sarcina municipalității, iar plata se efectuează în acest
an.
Dl consilier Epure Haralambie spune că în proiectul de hotărâre se precizează clar necesitatea
asigurării utilităților precum și a sistematizării pe verticală a imobilului.
D-na Haritina Gafencu, director al Direcției Economice spune că sunt două lucrări diferite,
respectiv construirea Centrului Mutifuncțional prin C.N.I. și sistematizarea pe verticală impreună cu
alimentarea cu utilități, o altă lucrare.
Dl consilier Epure Haralambie spune că vorbește de inaugurare, iar la momentul inaugurării
toate aceste lucruri trebuiesc puse la punct.
Dl primar Victor Drăgușin spune că plata nu are legătură cu situația de lucrări, precizând că
există proces verbal de recepție, iar sumele menționate sunt pentru plățile lucrărilor efectuate. Tot dl
primar informează, deoarece i s-a reproșat că nu au fost invitate anumite persoane la momentul
inaugurării, că la evenimentele organizate au fost invitați în primul rand elevi cu rezultate deosebite,
împreună cu profesorii acestora.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune, referitor la acest excedent, că și precedenta execuția
bugetară la capitolul investiții a fost destul de mică, respectiv 23% și dorește să i se pună la dispoziție
listele de investiții din anii precedenți, cu precizarea dacă sunt investiții trecute în conservare sau dacă
sunt de actualitate, considerând un lucru ciudat faptul că există un exedent bugetar în condițiile în care
l-a vâzut pe dl primar dând declarații de presă și spunea că nu i se alocă suficienți bani, menționand că
nu sunt cheltuite nici sumele deținute.
Dl primar Victor Drăgușin roagă aparatul de specialitate să pună la dispoziție d-lui. consilier
informațiile solicitate și roagă colegii consilieri să aprofundeze subiectul bugetului, pentru a nu se
confunda dezvoltarea cu funcționarea. Tot dl primar spune că a declarat la presă faptul că municipiului
Alexandria nu i s-au alocat suficienți bani, cel puțin raportat la numărul populației, precizând că
municipiul Alexandria a primit mai puțini bani decât oricare comună P.N.L., dând exemplul comunei
Răzmirești cu o comunitate mai mică de o mie de oameni și a primit 4 miliarde 2 sute, iar municipiul
Alexandria a primit 3 miliarde. De asemenea dl primar spune că a fost dezamăgit de consilierii județeni
P.N.L., care sunt din municipiul Alexandria și dețin majoritate în Consiliul Județean, pentru că au
încercat să sprijine municipalitatea. Tot dl primar spune că urmare a acestor evenimente bugetul local
va suferi modificări și vor fi tăiate sume de la secțiunea de funcționare, precizând că nu pot fi luați bani
de la investiții. Deasemenea dl primar face referire la cheltuirea banilor și dă exemplul anumitor
comune din județ care an de an au strâns bani și în acest moment au suficienți pentru racordarea la
rețeaua de gaze naturale, precizând că acesta este rostul excedentului.
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Nemaifiind și alte întrebări, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il supune la
vot in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii. consilieri
Bulumac Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Epure Haralmbie, Grigore Nicușor
și Modrigală Constanța Claudia).
x
x

x

In continuare, dl presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare cu privire la modificarea
H.C.L. nr. 436/19.12.2019 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare
în municipiul Alexandria, dupa care se trece la intrebari, propuneri, discutii.
Dl consilier Epure Haralambie spune că are o remarcă vizavi de acest proiect de hotărâre și
informează ca nu il va vota, deoarece în mod nelegal la capitolul III - termene și modalități de plată a
taxei speciale de salubrizare din Regulament, Consiliul local al municipiului Alexandria instituie
obligații de plată pentru eventuale servicii viitoare neprestate la data scadentă pentru plată, respectiv 31
martie și 31 septembrie. Tot dl consilier spune că de la această dată deși serviciile pentru mai multe
luni nu au fost prestate persoanelor fizice, aceștia trebuie să le achite deși nu le datorează deoarece nu
sunt scadente, iar în acest mod nelegal Consiliul local încalcă în mod direct prevederile art. 1343 din
Codul civil, solicitând o plată anticipată deși condiția succesivă nu s-a indeplinit, ajungând să se
solicite plata unor eventuale penalități pentru sume ce nu ar trebui fi considerate scadente, ori în cazul
de față dacă până la data de 31 martie nu se achită taxa datorată, pentru lunile aprilie, mai și iunie se
percep penalități de 1% pe zi, deși taxa pentru aceste luni nu a ajuns la scadență, fiind vorba de sume de
plată pentru eventuale servicii viitoare. Tot dl consilier spune că prin transformarea abuzivă a tarifului
datorat operatorului în taxă fiscală datorată primăriei, în caz de întârziere la plată persoanelor fizice le
este îngrădit accesul la obținerea de certificate fiscale, beneficierea de ajutoare sau beneficii sociale,
accesarea unor programe de tip casa verde și altele, toate fiind condiționate de inexistența datoriilor
fiscale către primării. De asemenea dl consilier spune că ar fi fost mai bine implementată o taxă pentru
cei care nu au contracte. Tot dl consilier întreabă dacă un asistat social nu o să poată să achite taxa în
lunile de iarnă și va dori să obțină un certificat fiscal, ce soluții vor putea fi oferite unui astfel de caz.
Dl primar Victor Drăgușin spune că viitorul prefect al județului atrage atenția că acest proiect
de hotărâre este nelegal și roagă aparatul de specialitate să își justifice poziția, altfel nu are rost să fie
aprobat acest proiect, altfel va fi atacat în instanță.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu întreabă ce articol din acest proiect de hotărâre
spune dl consilier că este nelegal.
Dl consilier Epure Haralambie spune că la termenele de plată și la moralități.
D-na Ureche Claudia, director al Direcției Taxe și Impozite Locale , spune că dl consilier nu
face referire la contractul cadru, ci la proiectul de hotărâre privind taxa de salubrizare.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că dl consilier vorbește despre hotărârea
aprobată în ședința anterioară și întreabă ce precizări are vizavi de proiectul aflat pe ordinea de zi.
Dl consilier Epure Haralambie spune că hotărârile au legătură între ele.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu întreabă ce nu este legal în proiectul de hotărâre
supus dezbaterii în acest moment, deoarece această modifică căteva clauze dintr-o hotărâre aprobată
deja, deoarece cuvintele referitoare la ilegalitate sunt destul de grele.
D-na Ureche Claudia spune că în ceea ce privește termenele de plată la care a făcut referire dl
consilier Epure Haralambie, sunt termene clasice promovate de legislația în vigoare, respectiv Codul
fiscal. Tot d-na Ureche Claudia spune că și POLARIS avea termene de plată scadente și diferențiate,
procedând la fel, prin termene de o luna, trei luni, sau șase luni, în funcție de tipul de contract. De
asemenea d-na Ureche Claudia spune că dl consilier ar fi dorit să existe 12 termene de plată, dar prin
cele doua termene promovate s-a dorit ușurarea muncii. Tot d-na Ureche Claudia spune că nu este ușor
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de implementat un astfel de program și din experiența și practica implementarii anumitor taxe, s-a ajuns
la concluzia că este mult de a se lucra cu contribuabilii prin aceste doua termene de plată. Deasemenea
d-na Ureche Claudia spune că și operatorul de salubritate lucra prin aceste modalități de percepere a
taxei în avans.
Dl primar Victor Drăgușin roagă să se dezbată foarte serios acest subiect, precizând că nu are
rost a se promova un act normativ ce va urma să fie atacat în contencios administrativ, menționând că
un viitor prefect atrage atenția asupra acestor reglementări.
D-na Postumia Chesnoiu, director al Direcției Juridic Comercial, spune că nu s-ar fi promovat
un astfel de proiect de hotărâre dacă nu s-ar fi primit acordul din partea Asociației de Dezvoltare
Intercomuniară. Tot d-na Postumia Chesnoiu precizează că de-a lungul timpului A.D.I., precum și
operatorul de salubrizare au dorit ca U.A.T.-urile să perceapă această taxă de la cetățeni.
Dl consilier Epure Haralambie întreabă de ce trebuie să se plătească din veniturile proprii al
municipalității această taxă și nu la încasarea acesteia.
D-na Ureche Claudia spune că așa este prevăzut în legea nr. 101/2006.
Dl consilier Epure Haralambie întreabă dacă astfel se acordă dreptul operatorului economic de a
executa conturile de venituri primăriei.
D-na Ureche Claudia îl invită pe dl consilier sp conspecteze legea 101, deoarece în respectiva
lege sunt prevăzute și contravenții.
Dl primar Victor Drăgușin spune că dl consilier Epure Haralambie se află într-o ușoară eroare,
deoarece operatorul economic nu execută nici un cont al primăriei, ci primăria este obligată să execute
plata . Tot dl primar spune că în momentul de față, doua treimi dintre cetățeni aveau contract cu
operatorul, iar o treime nu avea, iar pentru acea treime se plătea din bugetul local direct operatorului
cantitatea neacoperită din contracte. Deasemenea dl primar spune că astfel cetățenii care aveau
contracte, plăteau și pentru cei care nu aveau contracte, considerând acest lucru ca fiind total nedrept și
imoral, precizând că legea impune a se plăti pentru căt se aruncă. Tot dl primar spune că în contractul
care era pregătit anterior, municipalitatea era obligată să plătească lunar această către A.D.I. , și nu
operatorului, precizând că A.D.I. este singura instuție care are capacitatea de a verifica, controla și
supraveghea buna execuție a contractului cu POLARIS. Dl primar spune că trebuiesc analizate
aspectele semnalate de dl consilier, precizând că termenele referitoare la ilegalitate sunt sunt destul de
grele. Tot dl primar roagă secretariatul tehnic să aducă hotărârea inițială a Consiliului local privind
aprobarea taxei de slubrizare.
Dl consilier Bulumac Gabriel spune că nu înțelege de ce s-a ajuns în această situație, precizând
că dl primar are doar pe de-o parte dreptate, dar omite anumite aspecte, considerand astfel o
dezinformare prin omisiune. Tot dl consilier spune că dl primar a afirmat că doua treimi au contracte și
plătesc taxa la POLARIS, iar ceilalți cetățeni plăteau taxa specială la primărie.
Dl primar Victor Drăgușin spune că puțini din acea treime plăteau taxa specială.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spuen cea mai mare parte plătea, fiind puțini care nu
plăteau, iar taxa încasată era puțin mai mare decăt cea care va urma a se percepe.
Dl primar Victor Drăgușin spune că nu a înțeles ce a vrut să afirme dl consilier.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că primaria încasa bani de la cetățenii care nu aveau
contracte, precizând că taxele erau mai mari decăt cele percepute de operator. Dl consilier întreabă dacă
au fost denunțate contractele cu POLARIS.
Dl primar Victor Drăgușin spune că până în acest moment nu au fost denunțate.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în aceste condiții primăria nu avea cum să
intervină în relația contractuală dintre cetățeni și operator.
Dl primar Victor Drăgușin spune că primăria a cerut Instituției Prefectului să își exprime, cu
celeritate, punctul de vedere cu privire la celeritatea hotărârii referitoare la taxa de salubrizare,
precizând că aceasta are aplicabilitate începând cu 01 ianuarie, iar dacă raspunsul Instituției Prefectului
va veni peste 6 luni, aceasta va fi o bătaie de joc.
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Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că primăria nu avea dreptul de a interveni în
situațiile contractuale dintre cetățeni și operatorul economic.
Dl primar Victor Drăgușin spune că primăria avea acest drept și îl invită pe dl consilier să
citească legislația în vigoare.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că în cadrul Consiliului local se adoptă
hotărâri cu caracter individuar sau cu caracter normativ, iar celor cu caracter normativ le sunt aplicabile
procedurile prevăzute de Legea nr. 54/2003 privind transparența decizională, iar de la momentul intrării
în vigoare sunt obligatorii pentru toate persoanele care se află în municipiu. Tot dl secretar general
spune că pentru adoptarea unei astfel de hotărâri cu caracter normativ, este obligatoriu ca o altă lege să
îți dea dreptul de inițiere și aprobare, iar Codul fiscal, prin articoulul 26 acordă acest drept pentru
aprobarea taxei aflată în discuție.
Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune că în această hotărâre, printre alte prevederi legale,
este invocată Legea 2011/2011, lege care este abrogată
D-na Ureche Claudia că dl consilier poate face referire la Ordonanța nr. 74 care are trei legi în
completare, iar astfel e posibil să fie cuprinsă legea 211 în titulatura ordonanței 74.
Dl consilier Vecu Mihai spune că pentru persoanele care locuiesc la casă nu li se cântărește
cantitatea colectată, ci li se calculează o taxă medie, în funcție de numărul de persoane.
Dl primar Victor Drăgușin spune că în caietul de sarcini pentru licitația ce trebuia să urmeze la
A.D.I., lăsat înaintea schimbării conducerii A.D.I., a fost precizat ca această cantitate să fie cântărită,
ceea ce reprezenta o investiție foarte mare pentru operator, sau ca pubelele să fie cipate astfel încât
acestea să fie urmărite, cantitativ, precinzând că aceste variante erau aplicabile cetățenilor care locuiesc
la case, deoarece la blocuri nu se poate calcula decât centralizat. Tot dl primar spune că nu știe în ce
formă vor apărea aceste reglementări, iar dacă vor apărea aceste reglementări vor interveni și
modificări pentru adaptarea la acestea. Tot dl primar consideră că în momentul în care va interveni o
taxă locală, cetățenii o vor lua în serios. Deasemenea dl primar spune că metoda care se află în
implementare este o metodă aplicată de majoritatea municipiilor reședință de județ. Tot dl primar
spune că majoritatea populației municipiului nu vor avea probleme în achitarea taxei, fie că aceasta a
fost la operator sau va fi la primărie, dar cei care nu plăteau și li se impunea taxa specială vor trebui să
înțeleagă că nu se mai poate merge în această direcție, precizând că toată lumea produce gunoi.
Deasemenea dl priamr spune că din momentul devenirii obligatorie a acestei taxe va fi mult mai ușor ca
aceste cifre să intre în planul direcției financiare.
Dl consilier Vecu Mihai întreabă cum se face recepția cantității de gunoi, astfel încăt cetățenii
să știe ce cantitate trebuie să plătească.
Dl primar Victor Drăgușin cspune că aceasta este în sarcina A.D.I., menționând că nu se va plăti
mai mult decât cantitaea colectată, în funcție de numărul de locuitori. Tot dl primar spune că A.D.I.,
prin reprezentantul de mediu, cântăresc zilnic cantitățile colectate.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că a sosit hotărârea inițială cu privire la
instituirea taxei de salubrizare din 17.12. 2021. Tot dl secretar general propune finalizarea ordinii de zi,
respectiv votarea proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi, deoarece acesta face obiectul
modificării unei alte hotărâri a consiliului local, respectiv din 2019, pentru a se putea purta discuții în
continuare pe marginea taxei de salubrizare.
Nemaifiind și alte dicuții, dl președinte de ședință prezintă proiectul de hotărâre, il supune la vot
in forma prezentata si se aproba cu 11 voturi “pentru” și 7 voturi “împotrivă” (d-nii. consilieri Bulumac
Florin Gabriel, Vecu Mihai, Stancu Iuliana, Szabo Attila, Epure Haralmbie, Grigore Nicușor și
Modrigală Constanța Claudia).
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune referitor la problema sesizată de dl consilier
Gabriel Bulumac, respectiv abrogarea legii 211/2011, aceasta nu a fost invocată în proiectul privind
instituirea taxei de salubrizare.
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Dl consilier Bulumac Florin Gabriel spune ca aceasta a fost invocată în proiectul aflat pe
ordinea de zi, care tocmai a fost aprobat.
D-na Postumia Chesnoiu spune că este posibil ca acesta să fi apărut dintr-o greșeală de
dactilogragiere.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu îl întreabă pe dl consilier Epure Haralambie,
referitor la proiectul de hotărâre referitor la instituirea taxei de salubrizare, la ce articole a observat
ilegalități.
Dl consilier Epure Haralambie spune că, în conformitate cu art. 1343 din Codul civil, respectiv
solicitând plata anticipată a taxei de salubrizare, condiția nu este îndeplinită.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că prin Codul civil se prevede cadrul
general, aplicabil tuturor, dar pe lângă cadrul general intervine Constituția României și alte prevederi
din Codul civil care precizează că anumite preveri pot fi reglementate prin legi speciale, cum ar fi legea
nr. 101/2006, lege pe care este întemeiată hotărârea. Tot dl secretar general spune că doar o instanță
poate stabili astfel de interpretări.
D-na Ureche Claudia spune, referitor la afirmația că sunt percepuți bani dinainte, că este vorba
de o taxă, iar trebuie făcută diferențierea dintre impozit și taxă, deoarece taxa se percepe pentru un
serviciu, iar serviciul se achită anterior prestării serviciului, dănd exemplul înmatriculării unui
autovehicul sau a emiterii cărții de identidate. Tot d-na Ureche Claudia spune că în ceea ce privește
termenele stabilite pentru plata acestui serviciu, raționamentul a fost de ușura viața cetăteanului având
în vedere termenele de plată a impozitelor și de a nu fi nevoit de a veni în fiecare luna pentru plata
acestei taxe de salubrizare.
Dl consilier Epure Haralambie spune că mai este încălcat un principiu, respectiv principiul
ierarhiei actelor normative așa cum este reglementat de art. 80 și art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că dl consilier a făcut referire la forma unui
act normativ și informează că actul despre care se face vorbire are forma legală, precizând că aceasta a
fost o excepție invocată în fiecare acțiune a Instituției Prefectului, la care primăria a avut câștig de
cauză de fiecare dată.
Dl primar Victor Drăgușin întreabă aparatul de specialitate dacă subiectele dezbătute pot face
obiectul unor modificări ale hotărârii privind instituirea taxei de salubrizare.
D-na Ureche Claudia spune că în data de 13.01.2022 a primit de la A.D.I. Managementul
Deșeurilor o hotărâre prin care este stabilit noul tarif/persoană pentru anul 2022, iar aceasta va impune
o modificare a hotărârii privind taxa de salubrizare.
Dl primar Victor Drăgușin întreabă dacă se impun modificări ca urmare a intervențiilor d-lui
consilier Epure Haralambie.
Dl secretar general Alexandru Răzvan Ceciu spune că din punctul dânsului de vedere nu sunt
necesare noi modificări.
Dl primar Victor Drăgușin îl invită pe dl consilier Epure Haralambie ca la următoarea ședință să
se prezinte cu propuneri de modificări a hotărârii privind taxa de salubrizare, dacă dânsul consideră că
este cazul și roagă aparatul de specialitate să aprofundeze acest subiect.
Nemaifiind si alte probleme de discutat pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta multumeste
pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Marian Dragoș Petcu

SECRETAR GENERAL,
Alexandru Razvan Ceciu
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VIZAT
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu

PROCES VERBAL
de afisare a procesului-verbal al dezbaterilor din sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria
din 19.01.2022

Subsemnatul Plosceanu Cristian, salariat la Primaria municipiului Alexandria, am procedat
astazi 01.02.2022, la afisarea procesului verbal al

dezbaterilor din

municipiului Alexandria din 19.01.2022, la tabla de afisaj a institutiei.
Drept pentru care am intocmit prezentul proces-verbal.

SEF BIROU,
Plosceanu Cristrian
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